
 
Assistentlege Kiarash Tazmini på 
Medisinsk avdeling er ansatt i 20% stilling 
som universitetslektor ved 
Diakonhjemmet Sykehus. 

 
Sykehusets leger og medisinerstudentene 
møttes på studenttreffet som Tazmini og 
sjeflege Mosvold inviterte til. 
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Medisinerstudenter lærer journalopptak på Diakonhjemmet 
For første gang har 5. og 6. semesters medisinerstudenter fra Universitetet i Oslo praksis på
Diakonhjemmet Sykehus. 24 studenter skal ha et visst antall journalopptak fra Akuttmottaket, 
Medisinsk og Kirurgisk avdeling. Assistentlege Kiarash Tazmini fra Medisinsk avdeling er 
ansatt som universitetslektor og studentkoordinator i 20 % stilling. 

Studentene organiserer sin egen turnus, de kan 
maksimum være to om gangen og for maksimum fire 
timer. Studentene i 6. semester må ha tolv 
journalopptak fra Akuttmottaket, seks medisinske og 
seks kirurgiske kasus. 5. semesters studenter skal ha 
opptak fra to inneliggende medisinske pasienter og tre 
fra Akuttmottaket

Koordinator og veileder
 Assistentlege Kiarash Tazmini fra Medisinsk avdeling 
har siden februar hatt 20 % stilling som 
universitetslektor, i tillegg til sin fulle stilling.  
- Jeg skal koordinere og veilede studentene, sier han. - 
Vakthavende lege i Akuttmottaket finner egnede 
pasienter som studentene kan gjøre journalopptak på. 
Innkomstjournalene leveres meg og jeg gir 
tilbakemelding til studentene på det de har skrevet.

- Studentene gjennomgikk et DIPS-kurs i oppstarten, 
med god hjelp fra e-helseavdelingen. Jeg laget maler og 
huskelister til hjelp ved journalopptaket og investerte en 
god del tid i dem i begynnelsen. Ellers er de selv 
ansvarlige for sin tid her, sier studentveilederen. Alle 
journalnotatene må godkjennes av ham.

Studenttreff
I tillegg til faglig oppfølging har Tazmini arrangert 
studenttreff for sykehusleger og studenter, med sjeflege 
Jacob Mosvold som sponsor og foredragsholder. Alle 
studentene og flere leger møttes til pizza, 
presentasjoner av sykehuset og hverandres funksjoner, samt quiz.  
- Vi blir veldig godt fulgt opp her, legene tar seg god tid med oss, dette er lærerikt, sier en fornøyd 
student Fredrik Brekke på studenttreffet.

God oppfølging
Siden innleggelser i Akuttmottaket ikke planlegges, må man være forberedt på "dødtid" mens man 
venter, det kan gå tid uten noen innleggelser. Slik må det være. 
Studentene er fornøyde. - Vi får gode og utdypende tilbakemeldinger fra Tazmini på 
journalopptakene vi gjør, sier student Anja Husebye i Akuttmottaket. - Bedre enn andre steder vi har 
vært, legger hun til.

Kiarash Tazmini har arbeidet fire år på Diakonhjemmet Sykehus. Han har selv studert medisin ved 
Universitetet i Oslo, så han er kjent med universitetssystemet her.  
- Samarbeidet med både universitet og studenter er godt, legene på Diakonhjemmet er positive og 
behjelpelige, og særlig vakthavende leger gjør en stor innsats overfor studentene her, sier han, 
fornøyd med denne ekstrafunksjonen han har fått.
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